
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 بعض العمليات العسكرية في:

 مدينة إدلب وريفها

 احلمُد هلِل رب العاملني،  ناصر املؤمنني، ومذلِّ الكافرين، وصلى اهلل على حممد النيب األمني، وبعد : 

ينة إدلب وريفها:بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية املختلفة وىذا تقرير بعضها يف مد -أعزىا اهللُ تعاىل-فبحمد اهلل تعاىل قاَم جنوُد جبهة النُّصرة   

  2102-7-7بتاريخ: استهداف سيارتني نوع )بيك أب( بالقرب من فرع األمن السياسي داخل مدينة إدلب ومت تدمريمها بالكامل، وذلك. 

  2102-7-7بتاريخ: دمشق ومت التأكد من مقتل سائق  –استهداف رتل من سيارات الزيل واملصفحات بوابل من الرصاص على أوتسرتاد حلب  . 

 املكان نفسو، وذلك  يف استهداف سيارة إمداد متوجهة من معسكر معمل الزيت يف مدينة سراقب إىل معسكر النريب، تلى ذلك استهداف سياريت إمداد بعد حوايل ساعتني
 .2102-7-02بتاريخ: 

  :2102-7-01مت حبمد اهلل قنص "قناص" على حاجز الفالحني على طريق سلقني، وذلك بتاريخ. 

  ،2102-7-01 وذلك بتاريخ:استهداف سيارة الشبيح "حممد الياسني" مما أدى إىل مقتل مساعده وإصابة ابنو ياسني يف سراقب. 

  2102-7-01: بتاريخمت حبمد اهلل نسف مصفحة على طريق الكورنيش اجلنويب ملدينة إدلب، وذلك. 

  2102-7-07بتاريخ: استهداف شبيح أمام منزلو بالقرب من األمن السياسي يف مدينة إدلب يف منتصف النهار . 

 استهداف سيارة جيب حمملة بالشبيحة بوابل من الرصاص . 

  2102-7-01بتاريخ: مما أدى إىل مقتل تسعة عناصر بمت حبمد اهلل تفجري سيارة زيل حمملة بالعساكر على طريق الكورنيش اجلنويب ملدينة إدلب  . 

  2102-7-01ـ عنصراً ودبابتني وعربتني، وذلك بتاريخ: 11دمشق بالقرب من معرة النعمان، حيث يضم ىذا احلاجز حوايل  –مت نسف حاجز بابيال على اوتسرتاد حلب . 

  2102-7-01بتاريخ: دمشق ومت حبمد اهلل تدمري دبابتني، وذلك  -ساىم أبطال اجلبهة يف نسف احلاجز الشرقي على أتسرتاد حلب. 

  2102-7-01بتاريخ: دمشق مشال شرق سراقب  –مت حبمد اهلل تصفية مخسة شبيحة بعد إلقاء القبض عليهم على حاجز ليوث اجلبهة املتواجد على أتسرتاد حلب  . 

 53رقم البٌان: 

  9109-7-92التارٌخ: 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


